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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY LUBAWA

Koncern produkcyjno-usługowy o zasięgu 
globalnym, którego osią działalności jest 
wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż 
specjalistycznych tkanin i dzianin 
technicznych oferowanych klientom 
publicznym i biznesowym. Sprzedaż 
wyrobów i usług realizowana jest na 
każdym etapie procesu obróbki tkanin
i dzianin - od surowego materiału po 
zaawansowany technologicznie produkt.

Sprzedaż krajowa/zagraniczna (42 państwa): 59%/41%

Klienci publiczni/biznesowi:  10%/90%



  

STRUKTURA GRUPY LUBAWA



  

MIRANDA Sp. z o.o. Działalność
SPECJALISTYCZNY PRODUCENT ZAAWANSOWANYCH TKANIN TECHNICZNYCH

Znaczący europejski 

producent tkanin do 

zadruku

Monopolista w Polsce 

w produkcji wielozakresowych 

pokryć maskujących i tkanin 

technicznych o cechach 

reemisji

 

Lider w Polsce w produkcji 

tkanin roletowych

Lider w UE w produkcji tkanin 

do wózków dziecięcych



  

Realizacja całości procesu 

produkcyjnego: od przędzy 

po wyrób gotowy

Zaawansowany 

technologicznie i unikatowy 

park maszynowy 

Wysokie moce produkcyjne; 

aktualna produkcja to 1,5-2 

mln mb/miesiąc

Wysoce wyspecjalizowana 

kadra

Rozwinięta w dużej skali 

współpraca z ośrodkami 

naukowymi

Niskie koszty energii cieplnej 

i elektrycznej

60  lat tradycji i doświadczenia 

MIRANDA Sp. z o.o. Źródła przewagi konkurencyjnej



  

Lider w Europie w produkcji 

wielkogabarytowych 

parasoli reklamowych

Główne produkty: parasole, 

namioty, banery, flagi, 

markizy

Odbiorcy z 42 krajów

Klienci: Heineken, Carlsberg, 

SabMiller, Coca Cola, PepsiCo, 

Unilever, McDonald’s

LITEX PROMO Sp. z o.o. Działalność
PRODUCENT WIELKOGABARYTOWYCH NOŚNIKÓW REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ



  

Cały proces produkcji 

kompleksowo realizowany 

w ramach Grupy

Wysoka elastyczność 

i szybkość działania

Duże moce produkcyjne

20 lat tradycji 

i doświadczenia

Nowoczesne technologie

i zespół specjalistów

Konkurencyjne ceny przy 

bardzo wysokiej jakości

LITEX PROMO Sp. z o.o. Źródła przewagi konkurencyjnej



  

Producent i dystrybutor 

elementów indywidualnego 

wyposażenia dla służb 

sektora  publicznego 

(kamizelki kuloodporne, 

stroje ochronne, obuwie)

Wielkogabarytowe systemy 

bezpieczeństwa dedykowane 

dla służb logistycznych 

i inżynieryjnych sektora 

publicznego (namioty, 

pokrowce)

Monopolista w Polsce 

w zakresie powlekania tkanin 

gumą i produkcji gumy 

o specjalnych parametrach 

technicznych 

Jeden z trzech producentów 

skokochronów w Europie 

LUBAWA S.A. Działalność
SPECJALISTYCZNY PRODUCENT I DYSTRYBUTOR KONFEKCJI TECHNICZNEJ



  

Ponad 60 lat tradycji 

i doświadczenia

Innowacyjne technologie, 

wyspecjalizowana kadra

Najszersza oferta na polskim 

rynku w zakresie elementów 

indywidualnego wyposażenia 

dla służb sektora publicznego   

 

                                               

   

Wychodzenie naprzeciw 

potrzebom rynku (tworzenie 

nowych produktów)

LUBAWA S.A. Źródła przewagi konkurencyjnej

Certyfikowany system 

zarządzania jakością, zgodny 

z wymaganiami normy           

PN-EN ISO 9001:2001 

i system zapewnienia jakości 

zgodny z wymaganiami 

NATO-wskimi AQAP-2110



  

Wiodąca firma w zakresie 

nadruków 

wielkogabarytowych na 

tekstyliach

Lider w Polsce pod względem 

wielkości produkcji tkanin 

drukowanych metodą 

sitodrukową

EFFECT-SYSTEM S.A. Działalność

USŁUGI SITODRUKU, DRUKU CYFROWEGO, MALOWANIA PROSZKOWEGO



  

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK 
w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 r.



  

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK 
w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 r.



  

STRATEGIA GRUPY LUBAWA

CELEM STRATEGICZNYM JEST UMACNIANIE POZYCJI GRUPY NA RYNKU 
ORAZ BUDOWA WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY POPRZEZ:

Pogłębianie efektów synergii technologicznych, kosztowych oraz 
przychodowych w ramach Grupy

Skrócenie łańcucha dystrybucji (unikanie pośredników)

Rozwój funkcji dystrybutora i producenta dla technologii i wyrobów 
innych producentów 

Ekspansję na rynkach globalnych 



  

SKONSOLIDOWANE POZYCJE WYNIKOWE



  

SKONSOLIDOWANE POZYCJE WYNIKOWE



  

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK
za I półrocze 2013 r.



  

WYDARZENIA I PÓŁROCZE 2013 r.



  

WYDARZENIA I PÓŁROCZE 2013 r.



  

PERSPEKTYWY GRUPY 

Miranda Sp. z o.o.

Stabilny wzrost przychodów dzięki długoterminowym relacjom z klientami i mocnej pozycji 
rynkowej  

Wzrost rentowności spółki

Litex Promo Sp. z o.o.

Stabilny wzrost przychodów niezależny od cyklu koniunkturalnego

Wzrost dynamiki przychodów dzięki dalszej ekspansji

Lubawa S.A.

Ciągłe poszukiwanie nowych źródeł przychodów

Wzrost poprzez nowe technologie, innowacyjne produkty, pozyskiwanie klientów i partnerów 
na całym świecie

Effect-System S.A.

Rozwój pozostałych spółek w Grupie przekłada się na wyniki Effect-System




